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Informacja dla mieszkańców gminy Krasnobród 
 

 Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu został powołany Gminny Zespół Reago-

wania. Siedziba Gminnego Zespołu Reagowania mieści się w budynku Urzędu Miej-

skiego w Krasnobrodzie ul. 3-Maja 36.  

 Pod niżej wskazany numer należy dzwonić w przypadkach zagrożeń katastrofą 
naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej. 

Numer telefonu komórkowego: 508207600 
Pojęcie oznaczeń: 
1) katastrofa naturalna - rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił na-

tury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, 

intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie  ekstremalnych tempe-

ratur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach, masowe 

występowanie  szkodników,  chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi 

albo też działanie  innego żywiołu, 

2) awaria techniczna – rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie 

lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń 
technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości,  

3) Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane 

działaniem terrorystycznym. 
 

 

Wieści 
Z 

Gminy 
 

Zebrania  
sprawozdawcze OSP 

Styczeń i luty to czas, w którym jednost-

ki OSP na terenie miasta i gminy Kra-

snobród organizują zebrania sprawoz-

dawcze za rok 2006. Oto harmonogram 

zebrań sprawozdawczych:  

21.01.2007r. 
Malewszczyzna – godz. 16.00 

Hutki – godz. 18.00 

27.01.2007r. 
Hutków – godz. 17.00 

Dominikanówka – godz. 19.00 

28.01.2007r. 
Zielone – godz. 17.00 

03.02.2007r. 
Hucisko – godz. 16.00 

Stara Huta – godz. 18.00 

10.02.2007r. 
Wólka Husińska – godz. 17.00 

11.02.2007r. 
Grabnik – godz. 17.00 

17.02.2007r. 
Krasnobród – godz. 17.00 

18.02.2007r. 
Majdan Mały – godz. 16.00 

Majdan Wielki – godz. 18.00 
 

Nowe przystanki 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kra-

snobrodzie Zakład Gospodarki Komu-

nalnej w Majdanie Wielkim wykona 

przystanek autobusowy, który zostanie 

ustawiany w miejscowości Zielone. 

Przystanek, który wiosną stanie w Zielo-

nem zostanie wykonany z drewna na 

wzór funkcjonujących już m.in. w Hut-

kach, Hutkowie, czy też na Podzamku. 

Planowany jest też zakup wiaty przy-

stankowej połówkowej, która ustawiona 

zostanie na przystanku autobusowym 

naprzeciwko budynku Urzędu Miejskie-

go w Krasnobrodzie.  

 
Wybory sołtysów 

i przewodniczących osiedli 
 

 W związku z upływem czteroletniej 

kadencji organów jednostek pomocni-

czych gminy uchwałą Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie z dnia 29 grudnia 

2006r. zarządzono przeprowadzenie wy-

borów. Wybory odbędą się w terminie 

od 13 do 31 stycznia br. W sołectwach 

dokonywany będzie wybór sołtysa i 

członków rad sołeckich, a w osiedlu 

Krasnobród i osiedlu Podklasztor wybór 

Zarządu i Przewodniczącego Zarządu 

osiedla. W Osiedlu Podklasztor takie 

wybory odbywać się będą po raz pierw-

szy. Przewodniczącym wszystkich ze-

brań jest burmistrz Janusz Oś. 
Wybory odbyły się już w Hutkach, w 

dniu 13.01.2007r. Spośród dwóch kan-

dydatów: Stanisława Lalika i Jerzego Ję-
druszczaka na sołtysa wybrano Stani-

sława Lalika.  

W Grabniku było 3 kandydatów: Bogu-

mił Kostrubiec, Dariusz Nawój i Józef 

Kurantowicz. Funkcję sołtysa przez ko-

lejne cztery lata sprawował będzie do-

tychczasowy sołtys Józef Kurantowicz.  

 

 

 

Również w Kaczórkach wybrano do-

tychczasowego sołtysa p. Romana Ożgę. 
O funkcje sołtysa ubiegali się jeszcze 

Waldemar Gałka i Paweł Ożóg. W No-
wej Wsi kandydował tylko dotychcza-

sowy sołtys i on będzie sprawował tę 
funkcje przez kolejne 4 lata. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram 

pozostałych zebrań wyborczych: 

Potok Senderki – 18.01.2007r., godz. 

16.30 i 17.00 – mieszkanie prywatne 
Szur – 19.01.2007r., godz. 15.00 i 15.30 

- mieszkanie prywatne  
Dominikanówka – 20.01.2007r., godz. 

16.30 i 17.00 - remiza OSP  

Osiedle Podklasztor - 21.01.2007r. 

godz. 14.30 i 15.00  - organistówka  
Hucisko – 22.01.2007r., godz. 16.30 i 

17.00 - remiza OSP 
 Malewszczyzna - 23.01.2007r., godz. 

16.30 i 17.00 - remiza OSP  

Wólka Husińska - 24.01.2007r., godz. 

16.30 i 17.00 - remiza OSP  

Hutków - 25.01.2007r.,  godz. 16.30 i 

17.00 - szkoła  

Stara Huta  - 26.01.2007r. godz. 16.30 i 

17.00 - remiza OSP  

Majdan Wielki  - 21.01.2007r., godz. 

10.30 i 11.00 - szkoła  

Osiedle Krasnobród - 28.01.2007r., 

godz. 15.30 i 16.00 - KDK  

Zielone – 29.01.2007r., godz. 16.30 i 

17.00 - szkoła  

Borki - 30.01.2007r., godz. 15.30 i 

16.00 – mieszkanie prywatne 
Majdan Mały – 31.01.2007r., godz. 

16.30 i 17.00 - remiza OSP 
Wyniki wyborów w powyższych sołec-

twach i osiedlach opublikujemy w kolej-

nym wydaniu „Gazety Krasnobrodz-

kiej”. 
 

Informacje zebrała: 

       M. Czapla 
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Wielkie kolędowanie 
 

Kolędowanie  
w Krasnobrodzie 

 Już na tydzień przed Świętami Bo-

żego Narodzenia w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury panował świąteczny na-

strój. Sprawiły to nie tylko dekoracje 

świąteczne, ale przede wszystkim roz-

brzmiewające w całym budynku kolędy 

śpiewane i grane przez licznych wyko-

nawców. To kolędowanie odbywało się 
w ramach organizowanych w niedzielę 
17.12.2006r. w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury eliminacji rejonowych XIII 

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pa-

storałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika – 

Będzin’ 2007.  

 W tegorocznych eliminacjach wzię-
ło udział 18 podmiotów wykonawczych 

(ponad 200 osób), byli to: soliści, duety, 

zespoły i chóry z różnych miejscowości. 

 Kolędowe prezentacje oceniało Jury 

w składzie: Piotr Jurgielewicz - prze-

wodniczący oraz Joanna Greszta i Ry-

szard Badach - członkowie. Zadaniem 

jurorów było wyłonienie dwóch najlep-

szych wykonawców, którzy w nagrodę 
mieli uczestniczyć w finale festiwalu, 

który odbył się w styczniu w Będzinie.  

Oto werdykt Jury: 

I MIEJSCE  
(i wyjazd na Finał XIII Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek do Będzina) 

- Chór kameralny „Camerata” z So-
niny działający pod patronatem 
Gminnego Centrum Kultury w Łań-
cucie 

II MIEJSCE (i wyjazd na Finał 

XIII OFKiP do Będzina) 

- Aleksandra Dudek ze Zwierzyniec-
kiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
 

 

III MIEJSCA exekwo 
- Zespół artystyczny „Tomaszowiacy” 
z Tomaszowa Lubelskiego 
- Natalia Sitkowska ze Zwierzyniec-
kiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
- Zespół wokalny „Alibi” ze Zwierzy-
nieckiego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji 

WYRÓŻNIENIA: 
- Chór „Harmonia” z Gimnazjum im. 
Pawła Adamca z Łukowej 
- Wojciech Władek z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Zamościu 
 Przesłuchania finałowe XIII Ogól-

nopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastora-

łek im. Ks. Kazimierza Szwarlika odby-

ły się w dniach 4-6 stycznia 2007r., na-

tomiast koncert finałowy w niedzielę 7 

stycznia br. w Będzinie. Nasi reprezen-

tanci występowali: Aleksandra Dudek 

ze Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji w dniu 4 stycznia, a - Chór 

kameralny „Camerata” z Soniny działa-

jący pod patronatem Gminnego Cen-

trum Kultury w Łańcucie w dniu 6 

stycznia. Z przyjemnością informujemy, 

że w kategorii chórów Chór „Camera-
ta” zdobył wyróżnienie. Składamy gra-

tulacje. 

 W imieniu organizatorów eliminacji 

rejonowych dziękuję wszystkim za 

udział w przeglądzie organizowanym w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury i już te-

raz zapraszam do udziału w kolejnej 

edycji festiwalu. 
 

Kolędowanie w Polsce,  
na Ukrainie i w Będzinie  

 Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pa-

storałek organizowany w Będzinie jest 

obecnie jednym z największych  

 

Festiwali Kolęd w Polsce. Początkowo 

był imprezą regionalną. Powstał z inicja-

tywy młodzieży zrzeszonej przy Parafii 

Św. Trójcy w Będzinie w 1994r. organi-

zacją festiwalu zajmowało się powołane 

wówczas Biuro Organizacyjne, którym 

do dziś kieruje Ks. Piotr Pilśniak – po-

mysłodawca, obecnie Dyrektor Festiwa-

lu. Organizatorami festiwalu są: Funda-

cja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pa-

storałek  i  Urząd Miejski w Będzinie. 

Cele Festiwalu to m.in.: umożli-
wienie wielu zespołom amatorskim gra-

jącym w klubach, domach kultury, szko-

łach, parafiach publiczną prezentację 
swojej twórczości oraz propagowa-

nie wartości chrześcijańskich i narodo-

wych. 

 W tym roku eliminacje do XIII Fe-

stiwalu były organizowane w 31 miej-

scowościach, w tym 30 na terenie Polski 

i jeden na Ukrainie.  

 W eliminacjach wzięła udział rekor-

dowa 18-tysięczna rzesza wykonawców 

tj. 1500 tzw. podmiotów wykonaw-

czych, czyli zespołów, chórów, solistów 

i duetów, scholi etc.  

 Na 3-dniowe konkursowe przesłu-

chania finałowe do Będzina przyjechało 

z najbardziej odległych rejonów Polski 

oraz z Ukrainy 120 podmiotów wyko-

nawczych, w sumie ponad 2,5 tys. osób. 

Spośród nich jury XIII OFKiP wyłoniło 

laureatów.  

 GRAND PRIX XIII Ogólnopolskie-

go Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie zdobył Duet Iryna i Natalia Je-

wtuszok z parafii św. Ap. Piotra i Pawła 

w Równem na Ukrainie. 
 

M. Czapla 
Fotoreportaż z „Kolędowania 

w Krasnobrodzie”– str. 20 
 

 

Zaproszenie 
 

Krasnobrodzki Dom Kultury  
zaprasza na 

 

KONCERT  
KOLĘDOWO-JASEŁKOWY 

który odbędzie się 
w dniu 21 stycznia 2007r. o godz. 15.00 w KDK. 

 

W programie koncertu wystąpią: 
•  Krasnobrodzka Orkiestra Dęta  

•  Dzieci ze świetlicy działającej przy KDK 

•  Zespół folklorystyczny "Wójtowianie" z Kra-

snobrodu 

•  Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży działającego przy Parafii NNMP 

w Krasnobrodzie 

•  Zespoły instrumentalne działające przy KDK 

  

Intersport 
FAMILY CUP 2007 

 

 Planowane w Krasnobrodzie na niedzielę 28 stycznia 2007r. elimina-

cje województwa lubelskiego Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciar-

stwie Alpejskim i Snowboardzie „INTERSPORT FAMILY CUP”, na 

dzień zamknięcia składu „Gazety Krasnobrodzkiej”, stoją pod wielkim 

znakiem zapytania. Powód? Brak śniegu. Wiosenna pogoda panująca tej 

zimy to problem nie tylko organizatorów w Krasnobrodzie. Jak dotąd nie 

odbyły się jeszcze żadne eliminacje regionalne tej ogólnopolskiej imprezy. 

Czy odbędą się w Krasnobrodzie w planowanym terminie? Zobaczymy. 

 W przypadku dalszego utrzymywania się nieodpowiednich wa-
runków atmosferycznych (braku śniegu) ustalony zostanie nowy ter-
min „INTERSPORT FAMILY CUP”. 
 Serdecznie zapraszamy miłośników „białego szaleństwa” do udziału w 

tej imprezie niezależnie od terminu. Regulamin zawodów oraz formularz 

zgłoszenia udziału w zawodach znajdują się na stornie internetowej: 

www.familycup.com.pl. Informacje można także uzyskać u organizatora 

regionalnego, czyli w Krasnobrodzkim Domu Kultury, tel. (0-84) 660-71-

17, tel./fax. (0-84) 660-70-46, e-mail: kradomkul@o2.pl.  

 M. Czapla 
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Tradycje świąteczne  
w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej 

 

opłatkiem, składanie życzeń, śpiew ko-

lęd i pozowanie do zdjęć. W trakcie spo-

tkania panowała podniosła i radosna at-

mosfera. Wydarzenie to miało integra-

cyjny charakter. 

 Rodzicom bardzo podobały się ja-

sełka. W związku z tym zaproponowali, 

aby pokazać je wszystkim mieszkańcom 

Wólki Husińskiej w tutejszym kościele 

filialnym. Pomysł ten urzeczywistnił się 
dnia 6 stycznia 2007 r. na Święto Trzech 

Króli po mszy św. o godz. 10.00. Mali 

aktorzy – amatorzy spisali się na medal, 

za to otrzymali gromkie brawa od 

mieszkańców Wólki Husińskiej licznie 

 

zgromadzonych w kościele i słodycze od 

sponsora. Była tez chwila na fotografo-

wanie. 

Mieszkańcom Wólki Husińskiej bardzo 

podobały się jasełka. Świadczą o tym 

słowa wdzięczności, podziękowania 

płynące z ust okazjonalnie napotkanych 

mieszkańców.  

Z całą pewnością należy podkreślić, że 

na wsi mała szkoła odgrywa istotną rolę, 
gdyż pełni ona rolę nie tylko placówki 

oświatowej, ale także kulturotwórczej 

kultywującej tradycje regionalne małej 

Ojczyzny.  

A. Słota 

 

 W grudniu i w styczniu oprócz zajęć 
edukacyjnych życie naszej szkoły zdo-

minowały wydarzenia podkreślające 

świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój i 

będące efektem współpracy oraz zaan-

gażowania dzieci, rodziców i nauczycie-

li. 

 Jak co roku zawitał do naszej szkoły 

Św. Mikołaj z dużym workiem upomin-

ków, chociaż nie na saniach i nie po 

śniegu, ale serdecznie był powitany 

przez dzieci. Wszystkie dzieci kl. 0-III 

były grzeczne, dlatego też dostały upo-

minki i słodkości, za które musiały po-

dziękować Mikołajowi wierszem, pio-

senką bądź modlitwą. Było to dla nich 

duże przeżycie. Również nauczyciele 

dostali prezenty, a w zamian musieli za-

prezentować występ solo. Ale było dużo 

radości. 

Miłym zaskoczeniem dla Św. Mikołaja 

był prezent dla niego. Dzieci zaśpiewały 

mu piękną piosenkę mikołajową. 
Bardzo dziękujemy Mikołajowi i zapra-

szamy za rok. 

 Zwyczajem lat ubiegłych w naszej 

szkole odbyło się spotkanie opłatkowe 

wprowadzające nas w okres Świąt Boże-

go Narodzenia z udziałem gości (rodzi-

ców, ks. K. Maja, przewodniczącego 

Komisji Oświaty przy Radzie Miejskiej 

w Krasnobrodzie p. Jana Kostrubca). 

Dzieci z kl. 0-III pod kierunkiem p. A. 

Słoty, p. R. Wasiury, ks. K. Maja przed-

stawiły jasełka dając w ten sposób świa-

dectwo wiary. W przedstawieniu wystą-
piły: Maryja, Św. Józef, pastuszkowie, 

trzej królowie, Herod z żoną, kanclerz, 

Śmierć, Diabeł i aniołowie. Spotkaniu 

towarzyszyły: modlitwa, dzielenie się 
 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E 
 Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzy-

stwa Wędkarskiego zaprasza na III Wal-

ne Zgromadzenie Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Wędkarskiego. Obrady 

odbędą się w dniu 28 stycznia 2007 roku 

w lokalu Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury i rozpoczną się o godz. 10.30 w 

pierwszym terminie a w przypadku bra-

ku quorum, wyznacza się termin drugi 

na godz. 10.45, w którym zebrani będą 
władni podejmować prawomocne 

uchwały bez względu na liczbę obec-

nych członków. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Walnego zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekre-

tarza walnego Zgromadzenia. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku 

obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wnio-

sków. 

5. Złożenie sprawozdań z działalności 

za rok 2006: 

a) Zarządu KTW. 

b) Komisji rewizyjnej. 

c) Sądu Koleżeńskiego. 

d) Rzecznika Dyscyplinarnego. 

e) Komendanta SSW. 

6. Dyskusja nad złożonymi sprawoz-

daniami. 

7. Podjęcie uchwał: 

a) ws. Udzielenia absolutorium dla 

Zarządu 

b) ws. Uzupełnienia składu Komisji 

Rewizyjnej. 

 

c) ws. Uchwalenia Budżetu na 

2007 r. 

d) ws. Upoważnienia Zarządu do 

wprowadzania zmian w Budże-

cie Krasnobrodzkiego Towarzy-

stwa Wędkarskiego na 2007 r. 

e) ws. Zatwierdzenia Kalendarza 

imprez sportowych na 2007 r. 

f) ws. Określenia wysokości ekwi-

walentu za nieodpracowane 

prace społeczne za rok 2007. 

8. Zamknięcie obrad III Walnego 

zgromadzenia Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Wędkarskiego. 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o 

niezawodne i punktualne przybycie na 

zebranie. 

      Zarząd KTW  
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Wspomnienie... 
  

 3 stycznia 2006 roku zmarł Ksiądz 

kanonik Kazimierz Wójtowicz. 

 W pierwszą rocznicę śmierci nieod-

żałowanego proboszcza Krasnobrodu, 

przypomnijmy Jego sylwetkę. Ksiądz 

kanonik Kazimierz Wójtowicz urodził 

się 25 października 1930 roku w rodzi-

nie Anieli z d. Nizio i Józefa Wójtowi-

czów. Miał dwie siostry Marię i Krysty-

nę oraz trzech braci Jana, Zygmunta i 

Piotra. Ochrzczony został 11listopada 

1930 r. w katedrze lubelskiej. Mając sie-

dem lat rozpoczął naukę w Szkole Pod-

stawowej nr 12 w Lublinie. Od 1945 do 

1949 uczęszczał do gimnazjum tech-

niczno-chemicznego, następnie konty-

nuował naukę w liceum. W 1951 zdał 

egzamin dojrzałości i wstąpił do semina-

rium duchownego 22 grudnia 1956 roku 

otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. 

Biskupa Piotra Kałwy. Pierwszą pla-

cówką duszpasterską ks. Wójtowicza by-

ła Bychawa, w której pracował do 

kwietnia 1958 r. Następną Krasnobród i 

Czerniejów. 

 W Krasnobrodzie Ks. Wójtowicz 

duszpasterzował nam od 1958 do 1982r. 

Początkowo jako wikariusz, od 1969r.  

 

jako administrator a od 1971 r. jako nasz 

proboszcz. Był też wice dziekanem de-

kanatu zamojskiego i kanonikiem hono-

rowym kapituły lubelskiej. Niezależnie 

od pełnionych funkcji i zaszczytów zaw-

sze był dla nas, naszym kochanym księ-
dzem Kazimierzem, który służył nam z 

miłością. 
 Pamiątkowa tablica, park jego imie-

nia, to tylko drobne formy naszej 

ogromnej wdzięczności, szacunku i 

uznania jaki mamy dla księdza Wójtowi-

cza, który przede wszystkim na zawsze 

pozostanie w naszych sercach. 

 Jesteśmy wdzięczni jemu za propa-

gowanie kultu maryjnego poprzez mo-

dlitwę różańcową. Za jego czasów było 

150 kół żywego różańca. Panią Roztocza 

rozsławiały też organizowane przez nie-

go z taką pieczołowitością odpusty i 

uroczystości maryjne z udziałem chóru, 

orkiestry i barwnej procesji w strojach 

ludowych.  

 Dziękujemy Ci Księże Wójtowiczu 

za renowację kościoła, za wybudowanie 

Kalwarii Krasnobrodzkiej, za wprowa-

dzenie 30 lat temu adoracji Bożego 

Dzieciątka i dokumentowanie ich. 

 

 

Dziękujemy za nowe organy i koncerty 

organowe. A także za opiekę nad Ochot-

niczą Strażą Pożarną, która do dziś poza 

podstawową służbą bliźnim, obsługuje 

procesje i uroczystości kościelne. Za ca-

ły twój duszpasterski trud w formowaniu 

nas i przybliżaniu nam Boga. 

 Księże Wójtowiczu jesteśmy Ci 

wdzięczni nie tylko za twoją życzliwość 
i ojcowską miłość, ale przede wszystkim 

za piękny przykład godnego, chrześci-

jańskiego życia. 

                                                    

Parafianie krasnobrodzcy 

 

IV Przegląd Twórczości  
Bożonarodzeniowej  

Osób Niepełnosprawnych’ 2007 
 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Do-

minikanówce wraz z Krasnobrodzkim 

Domem Kultury już po raz kolejny zor-

ganizował Przegląd Twórczości i Obrzę-
dowości Bożonarodzeniowej Osób Nie-

pełnosprawnych. 

Impreza ta odbyła się 11 stycznia 2007 

roku w sali widowiskowej KDK. 

 Już od wczesnych godzin rannych w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury można 

było spotkać osoby w pięknych i kolo-

rowych jasełkowych strojach a sala wi-

dowiskowa w szybkim tempie się zapeł-

niała. 

 Kilka minut po godzinie 10.00. ofi-

cjalnego otwarcia przeglądu dokonała 

pani Mariola Czapla, dyrektor Krasno-

brodzkiego Domu Kultury, która powita-

ła wszystkich przybyłych na to jasełko-

we spotkanie miedzy innymi wicestaro-

stę Bogumiłę Hildebrand i Burmistrza 

Krasnobrodu Janusza Osia. 

 Po krótkim powitaniu głos zabrał 

pan Radosław Cios-Mairot, pracownik 

warsztatu w Dominikanówce, który po-

prowadził przegląd.  

 Na scenie kolejno prezentowali się 
uczestnicy z siedmiu Warsztatów Terapii 

Zajęciowej z takich miejscowości jak: 

Zamość, Sułów, Wolica Brzozowa, Józe-

fów, Tomaszów Lubelski, Werbkowice i 

Dominikanówka. 

Wszystkie prezentowane przez grupy ja-

sełka były bardzo ciekawe i choć łączyła 

je wspólna tematyka, to każda z prezen-

tacji miała swój charakter i była na bar-

dzo wysokim poziomie.  

 W niektórych przedstawieniach do-

minowało słowo, w niektórych tradycyj-

na kolęda a w jeszcze innych muzyka i 

ruch, które wystarczyły, aby odbiór tego, 

co przekazywali na scenie niepełno-

sprawni aktorzy był czytelny i wywoły-

wał wiele emocji. 

 Wszystkie prezentowane jasełka zo-

stały przygotowane na najwyższym po-

ziomie. Nie tylko gra aktorów, dobór 

tekstów i stroje były dopracowane w 

każdym calu, ale również oprawa mu-

zyczna, scenografia i oświetlenie spra-

wiały, że wszystko wypadło znakomicie. 

 

 Po obejrzeniu wszystkich przygoto-

wanych przedstawień na scenie pojawiła 

się kierownik Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Dominikanówce i jednocześnie 

współgospodyni tego przedsięwzięcia 

pani Urszula Czapla, która podziękowała 

wszystkim za przybycie i zaprezentowa-

nie się na krasnobrodzkiej scenie. Na-

stępnie głos zabrała pani wicestarosta 

Bogumiła Hildebrand, która nie ukrywa-

jąc wzruszenia podziękowała wszystkim 

aktorom oraz instruktorom za przepiękne 

i pełne emocji jasełka, za podtrzymywa-

nie i kultywowanie polskich tradycji 

oraz za to, że jako ich odbiorca mogła 

doświadczyć wielu niezapomnianych 

przeżyć. 
 Na zakończenie tego jasełkowego 

spotkania wszystkim Warsztatom biorą-
cym w nim udział wręczono pamiątkowe 

dyplomy i upominki ufundowane przez 

Krasnobrodzki Dom Kultury. 

 

M.K. 

 

Fotoreportaż – str. 10-11 
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Sylwester 2006 
 

 Bal, prywatka a może własne cztery ką-
ty i rodzina, z którą powitamy Nowy Rok. 

Co roku wielu z nas staje przed dylematem, 

gdzie spędzić tę jedną, jedyną i wyjątkową 
noc w roku – tradycyjnego Sylwestra. 

Panie jak zwykle mają problem z kreacja-

mi, panowie natomiast martwią się o to, czy 

aby na pewno dokonali słusznego wyboru 

odnośnie miejsca na szaleństwo sylwestro-

wej nocy. 

 A jak Sylwestra spędzali krasnobro-

dzianie i goście, którzy przyjechali na prze-

rwę świąteczną do naszego miasteczka? 

Propozycji jak zwykle było wiele. Każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie. 

 Miłośnicy zabawy z zespołem mogli 

pobawić się na balu sylwestrowym organi-

zowanym corocznie przez jedną z krasno-

brodzkich szkół (w tym roku był to Zespół 

Szkół Podstawowych). Impreza ta zgroma-

dziła 50 par, które bawiły się z zespołem 

„MORTON” z Zamościa. Koszt wejściówki 

wynosił 200 zł. i w cenie tej zapewniano 5 

dań gorących, przystawki, ciasto, owoce, 

kawę i herbatę oraz szampana. Cały dochód 

z tego balu w wysokości ponad 3 tys. zło-

tych został przeznaczony na potrzeby szko-

ły. 

   Jeśli już o szkole mowa to również w 

Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim 

odbyła się zabawa sylwestrowa, której 

koszt wynosił 120 zł. od pary. Tam goście 

tańczyli w rytm muzyki serwowanej przez 

didżeja, natomiast jeśli chodzi o kuchnię to 

podano 6 dań gorących, a na stole nie bra-

kowało przystawek. 

 W Centrum Szkolenia i Rekreacji 

„ENERGETYK” tradycyjnie już oprawą 
muzyczną sylwestrowego balu zajęła się 
Agencja Artystyczna „Capital”, a bawiło się  
 

tam 60 par, które za wejściówkę na tę im-

prezę musiały zapłacić 350 złotych. Jeśli 
chodzi o kuchnię to nie brakowało pyszno-

ści na stołach. Podano między innymi: wie-

przowe polędwiczki z kurkami, kurczaka po 

węgiersku z ryżem, deskę mięs pieczonych 

z zapiekanymi ziemniakami, na stole nie 

zabrakło także przystawek. Można było 

zjeść pstrąga, śledzia, roladkę wieprzową 
oraz wiele innych smakołyków. Ale to nie 

wszystko. W „Energetyku” o północy 

wszyscy uczestnicy zabawy zostali zapro-

szeni do ogniska na tradycyjna lampkę 
szampana oraz na pokaz sztucznych ogni. 

 Troszkę mniej par, bo około 30, gościł 

u siebie ośrodek wypoczynkowy „HU-

BAL”, gdzie zabawa sylwestrowa koszto-

wała 320 złotych od pary.  

Tam również nie brakowało pysznych dań 

gorących i przystawek. Ponadto można było 

delektować się deserami owocowymi i lo-

dami a na stole można było także znaleźć 
deskę serów i mięs pieczonych. W cenie 

wejściówki wliczony był także, szampan 

oraz pokaz sztucznych ogni. Goście bawili 

się przy muzyce proponowanej przez didże-

ja. 

 W pensjonacie „MARTA” Sylwestra 

spędziło 25 par, które bawiły się z zespołem 

muzycznym. Na stole panowała kuchnia 

tradycyjna, podano tam 5 dań gorących. 

Wzorem lat ubiegłych o północy przygoto-

wano dla gości pokaz sztucznych ogni. 

 Najwięcej, bo 90 par witało Nowy Rok 

w Karczmie „GWAREK”, gdzie o szatę 
muzyczną sylwestrowej zabawy zadbał di-

dżej. Koszt wejściówki na tę imprezę wy-

nosił 200 zł. Jeśli chodzi o kuchnię to za-

serwowano 4 dania gorące, a stoły były bo-

gato zastawione tradycyjnymi  

 

 

przystawkami i sałatkami. Nie zabrakło też 
ciasta i owoców. Atrakcją tego balu sylwe-

strowego były różnego rodzaju konkursy i 

zabawy z nagrodami, w których wszyscy 

goście chętnie brali udział. Ponadto w koszt 

wejściówki wliczony był także pokaz fa-

jerwerków, podczas, którego wszyscy z tra-

dycyjną lampką szampana składali sobie 

noworoczne życzenia. 

 Nie wszyscy jednak bawili się na zor-

ganizowanych imprezach i balach, wielu 

krasnobrodzian tę wyjątkową noc spędziło 

w domu bądź z przyjaciółmi, ale i dla tych 

wszystkich przygotowano huczne powitanie 

Nowego Roku. 

 W tym roku po raz pierwszy (miejmy 

nadzieję, że nie ostatni) Burmistrz Krasno-

brodu wspólnie z Krasnobrodzkim Domem 

Kultury przygotował powitanie 2007 roku 

na Placu Siekluckiego, gdzie od godziny 

23.00 można było potańczyć i pobawić się 
w rytm tanecznej muzyki.  

 Tuż przed północą życzenia noworocz-

ne wszystkim zebranym złożył Burmistrz 

Krasnobrodu Janusz Oś. Potem, po wspól-

nym odliczaniu wszyscy zgromadzeni 

gromkimi okrzykami powitali Nowy 2007 

Rok. Atrakcją tego spotkania był pokaz 

sztucznych ogni, który rozpoczął się o pół-

nocy. Dopiero po obejrzeniu tego pokazu 

wystrzeliły korki od szampana i wszyscy 

zgromadzeni na placu składali sobie życze-

nia. Było wiele uśmiechów, ciepłych słów i 

zabawa, która zakończyła się kilkanaście 

minut po godzinie 1-szej. 

 Kolejny Sylwester i rok już za nami nie 

pozostaje więc nic innego jak ten nowy 

2007 rok rozpocząć z pozytywną energią i 

wiarą, że będzie on lepszy od poprzedniego. 

Tego życzę wszystkim Czytelnikom „Gaze-

ty Krasnobrodzkiej”. 

         M.K. 

 Nie zapominajmy, że trwa karnawał. 

Zatem udanej zabawy!!!  

 

 

Modernizacja ul. Rynek w Krasnobrodzie 
 

 Wczesną wiosną bieżącego roku zostaną przeprowadzone prace 

remontowe ulicy Rynek w Krasnobrodzie. Wdrożenie zadania do 

realizacji podyktowane jest bardzo złym stanem technicznym jezdni i 

chodników powstałym w wyniku długoletniej eksploatacji oraz 

zniszczeniami dokonanymi podczas budowy kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w ulicy Rynek w ostatnich latach. Ponadto lokalizacja ulicy 

o złym stanie technicznym w centrum Krasnobrodu osłabia wizerunek 

miasta zarówno w oczach mieszkańców jak i turystów.  

 W ramach prac modernizacyjnych ulicy przewidziano również 
wykonanie wygodnych miejsc parkingowych dla pojazdów 

samochodowych oraz remont chodników dla pieszych. Po remoncie ulica 

Rynek posiadać będzie nowe krawężniki oraz nawierzchnię z kolorowej 

kostki brukowej typu STARE MIASTO. Chodniki zostaną wykonane z 

zastosowaniem kostki brukowej typu KOKARDA. Odwodnienie pasa 

drogowego ulicy Rynek oraz miejsc postojowych przy ulicy odbywało 

się będzie do nowej kanalizacji burzowej z rur PEHD za pomocą 6 

wpustów ulicznych. Długość modernizowanego odcinka ulicy wyniesie 

86m. Plany modernizacyjne przewidują również wydzielenie terenu pod 

potrzeby zieleni miejskiej.  Zakończenie realizacji remontowych robót 

drogowych nastąpi przed rozpoczęciem sezonu turystycznego 2007r. 

Obecnie Urząd Miejski w Krasnobrodzie przygotowuje niezbędne 

dokumenty związane ze zgłoszeniem 

 

 
 
rozpoczęcia robót remontowych oraz opracowuje 

dokumentację kosztorysową niezbędną do ogłoszenia 

przetargu. 

oprac. BGKOS 
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Zimowisko Tarnawatka 2006 
 

 

          Dnia 28 grudnia 1 drużyna Kra-

snobrodzka wyruszyła na zimowisko do 

Tarnawatki. Około godziny 8.40 doje-

chaliśmy na miejsce a o godzinie 9.00 

uczestniczyliśmy we Mszy św. w pobli-

skim kościele. Po skończeniu modlitwy 

zaczęła się gra. Naszym głównym zada-

niem było odnaleźć maszynę szyfrującą 
ENIGMA. Na początek musieliśmy od-

szukać w wyznaczonych punktach na 

mapie pieniądze i liczby które ułożone w 

odpowiedniej kolejności tworzyły numer 

telefonu do płk Tadeusza Tokaczew-

skiego.  

  Na te zadanie mieliśmy czas do go-

dziny 18.00 (w tym czasie przerwa na 

obiad). O godzinie 18.00 musieliśmy być 
w punkcie X (baza Niemców) naszym 

zadaniem było szturmować na ich bazę i 
odczytać hasło które w częściach było 

rozwieszone na drzewach hasło brzmiało  

„ALA HAT DIE KATZE” jako pierwszy 

całe hasło odczytał zastęp Puchacz po 

upływie kilkunastu minut hasło odnalazł 

także zastęp Gepard  jednak bez jednej 

litery. Po odnalezieniu hasła zastępy 

powróciły do starej plebani gdzie mieli-

śmy nocleg.  Gdy wróciliśmy zjedliśmy 

kolację i poszliśmy spać.  
 Następnego dnia wstaliśmy o godzi-

nie 6.30 po to, by zdążyć na mszę św. 

która była o godzinie 7.00. Po mszy św. 

mieliśmy czas na zjedzenie śniadania. 

Jak tylko zjedliśmy śniadanie od razu 

wyruszyliśmy w teren. Musieliśmy od-

naleźć pozostałe punkty do numeru tele-

fonu. Przed obiadem doszło do starcia 

dwóch zastępów. Wygrał zastęp Pu-

chacz, zastęp gepard musiał oddać mu 

część pieniędzy. Po obiedzie zastęp Ge-

pard miał już wszystkie punkty więc zo-

stał w kwaterze głównej, a zastęp Pu-

chacz musiał znaleźć jeszcze kilka punk-

tów, więc wyruszył w teren. Około go-

dziny 16.00 obydwa zastępy dowiedziały 

się, że jest już koniec walki między sobą 
oraz że musimy być na cmentarzu o  

 

 

godzinie 18.00 bo musimy przechwycić 
nadawane azymuty alfabetem morsa. O 

godzinie 18.00 dwa zastępy wspólnie 

dotarły na miejsce nadawania. Po ode-

braniu wiadomości zastępowi kupowali 

u niemieckiego kupca brakujące rzeczy. 

Gdy wróciliśmy do kwatery głównej 

zrobiliśmy kolację, umyliśmy się i po-

szliśmy spać. O godzinie 03.00 obudziły 

nas krzyki. Okazało się, że zaatakowali 

nas niemieccy żołnierze wzięli nas w 

niewolę i zaprowadzili na strych. Tam 

kazali nam walczyć między zastępami w 

grze „groni gronia”. Gdy zastęp Puchacz 

przegrał, wzięli jego zastępowego i po-

wiedzieli, że zetną mu głowę. Zastęp 

próbował odbić swojego zastępowego, 

ale bezskutecznie. Rano polskie wojsko 

odbiło kwaterę główną i uwolniło nasze 

oddziały. Rano o 08.00 jak zwykle po-

szliśmy na mszę św. Po modlitwie zje-

dliśmy śniadanie i czekaliśmy na sms-a 

od płk Tadeusza Tokaczewskiego z  

 

Miejscem, w którym znajduje się 
maszyna szyfrująca ENIGMA. 

Pierwszego sms-a dostał zastęp Puchacz, 

a po kilku minutach zastęp Gepard. 

Mimo kilkuminutowej straty zastęp 

Gepard dogonił zastęp Puchacz. Zanim 

dotarliśmy na miejsce zaatakowali nas 

niemieccy żołnierze, jednak zdołaliśmy 

im uciec. Gdy dotarliśmy na miejsce 

obydwa zastępy wyznaczały azymuty. 

Po kilku minutach udało się zastęp 

Gepard wygrał, znalazł ENIGME. Gdy 

wróciliśmy do kwatery głównej 

odpaliliśmy ładunek i oddaliśmy 

maszynę. Później posprzątaliśmy całą 
plebanię i zrobiliśmy bal kapitański. Po 

balu kapitańskim był apel i rozdanie 

nagród, potem przyjechał bus i 

wróciliśmy do Krasnobrodu.   

 

Zastęp Gepard 
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Hej  kolęda,  kolęda – kolędowań  czas... 
 

 W dn. 10-15.01.2007r. ulicami Krasnobrodu przechadzali się kolędnicy. Pod opieką p. Ma-

rii Domańskiej (opiekun grupy) i p. Beaty Bodys (rodzic) dzieci z przedszkola w Krasnobro-

dzie zapukały do wielu drzwi. Kolędowanie zaczęliśmy od Urzędu Miejskiego w Krasnobro-

dzie, gdzie przedstawiliśmy program jasełkowy. Prześliczne małe aniołki, królowie w złotych 

koronach i pastuszek były serdecznie witane i zapraszane do kolędowania. Wiele osób zapra-

szało nas już na następny rok. Za śpiewane kolędy dzieci dostawały słodycze i pieniądze. Zda-

rzało się, że nawet na ulicy nas zatrzymywano i proszono o kolędę. Widok 4-5 letnich kolędni-

ków wzbudzał ogólne zainteresowanie i otwierał serca. 

Zebrane pieniądze są przeznaczone na wycieczkę dla dzieci przedszkolnych. 
 Serdecznie dziękujemy za serdeczne przyjęcie i kolędę tym wszystkim, którzy ze szczerym 

uśmiechem witali nas w swoich progach.  

 

 
 

 
I jeszcze raz: 

Za kolędę dziękujemy, 
Zdrowia, szczęścia winszujemy 
Na ten Nowy Rok. 
 

Kolędnicy z przedszkola 
 

 

 

K I N O 
 

„Pachnidło” 
 

 Zekranizować książkę, która opo-

wiada o zapachach? Coś mi tu „śmier-

działo”. Osobliwy i ekscentryczny po-

mysł - bo skoro dało się przenieść na 

ekran tego typu powieść, to czy są jakieś 
granice w dokonywaniu ekranizacji? Czy 

za pomocą kadrów, kolorów i scen moż-
na oddać świat słodkiego zapachu róż, 
woni perfum, ale także i smrodu Paryża 

tak ponoć dobrze oddanego w książce? 

Bardzo intrygujące pytania kłębiły mi się 
w głowie, dlatego stojąc przed kinem za-

stanawiałem się, czy wybrać się na tak 

głośno okrzyczanego „Apocalypto” Mela 

Gibsona czy właśnie na „świeżutki” po-

kaz filmu „Pachnidło”. Obraz twórcy 

słynnej „Pasji” musiał poczekać. Głów-

nie dlatego, że „Apocalypto” został 

okrzyknięty brutalnym i skandalizującym 

filmem. Podobnie skandalizującym fil-

mem miała być też „Pasja” kiedy tak na-

prawdę okazała się ckliwym, ale i peł-

nym emocji kinem religijnym. Zarówno 

książka jak i film „Pachnidło” w swoim 

założeniu wydawały się być bardziej ku-

riozalne oraz skandalizujące. To właśnie 

zdecydowało o tym, że kupiłem bilet na 

film Tykwera a nie Gibsona.  

Od razu zaznaczam, że książki Patricka 

Suskinda nie czytałem a więc i na film 

nie czekałem ze zbytnim entuzjazmem- 

prawdę powiedziawszy kolejna historia 

seryjnego mordercy wydała mi się  

 

nudna, bo w dzisiejszym kinie jest tego 

aż za dużo. Ciekawie jednak rysuje się 
fabuła, którą opowiada o młodym męż-
czyźnie obdarzonym darem- jego zmysł 

powonienia jest niezwykle wyostrzony. 

Dar ten pomaga mu w pracy perfumisty 

– mieszając różne składniki, tworzy cie-

kawe, nowe kompozycje zapachowe. 

XVIII-wieczna Francja to okres zapo-

trzebowania na nowe receptury zapa-

chowe, toteż Jan-Baptysta Grenouille 

stara się być coraz lepszy w swoim fa-

chu. Wkrótce odkrywa, że najbardziej 

specyficzny zapach wydziela ciało… 

świeżo zamordowanej kobiety (sic!).  

Brzmi makabrycznie. Czy mordercę ko-

biet uważającego, że jest usprawiedli-

wiony tworzeniem „zapachu absolutne-

go” można uczynić bohaterem filmu? 

Bohaterem, który po drugiej stronie ba-

rykady nie jest ścigany przez dzielnego, 

przystojnego, dobrego (w dodatku ideali-

stę) stróża prawa? Reżyser udowadnia, 

że można. Wszystko to przyprawione jest 

doskonałą grą kamery, która bardzo czę-
sto robi zbliżenie nosa Jana-Baptysty a 

następnie szybkim ujęciem pokazuje 

źródło zapachu. Nie wiem jak zapachy 

opisywane są w książce, jednak w filmie 

można prawie poczuć to, co dzieje się na 

ekranie. Gra aktorska Bena Whishawa 

należy także do plusów tego filmu. Rów-

nie znakomicie spisał się drugi plan: Du-

stin Hoffman w roli mentora głównego 

bohatera - Baldiniego, Alan Rickman 

 

oraz John Hurt w roli narratora. Muzyka 

jest przepełniona zarówno melancholią, 
smutkiem, jak i złością a nawet gnie-

wem- wszystko to w zależności od zapa-

chów, jakie pokazywane są na ekranie. 

 Zapewne film zostanie i tak zbojko-

towany przez fanatycznych przeciwni-

ków brutalności. Tykwerowski natura-

lizm budzi sprzeciw, bowiem chyba 

trudno zaakceptować, jakiej degeneracji 

potrafi ulec człowiek. Pamiętać należy (i 

tutaj znowu nawiązanie do „Pasji” oraz 

„Apocalypto” Gibsona), że naturali-

styczne i brutalne kino nie jest dla każ-
dego. Nie wierzę jednak w argumenty 

krytykujących „wrażliwców”, którzy na 

co dzień oglądają znacznie brutalniejsze 

filmy, czytają brutalne utwory (vide 

„Zbrodnia i kara” lub „Rozdziobią nas 

kruki i wrony”) oraz wiersze (jak na 

przykład twórczość Gottfrieda Benna). 

Myślę, że musi dojść do wielu ekraniza-

cji książek oprawionych w naturalistycz-

ną szatę, aby oporna publiczność przesta-

ła dławić się własną hipokryzją. Tom 

Tykwer ekranizując „Pachnidło” stwo-

rzył spójne, przemyślane i dojrzałe dzie-

ło. Daje nam niezwykłe, subtelne do-

świadczenie filmowe, które wzrusza i 

mrozi krew w żyłach. Paradoksalnie, ten 

trumienny i zapachowy klimat wydają mi 

się bardziej życiowe niż jakikolwiek inny 

film, który ostatnio pojawił się w kinie. 

Bo w atmosferze śmierci chyba najlepiej 

myśli się o życiu.  
 

Reżyseria: Tom Tykwer, Obsada: Ben 

Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rick-

man, John Hurt 

Jakub Koisz 
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WIEŚCI 
Z  SANATORIUM 

 

 

 

 Redakcja, koordynacja działań 

związanych z przygotowaniem i realizacją 

druku: 
Maria Grażyna Szpyra - od ponad 20 lat 

zajmuje się upowszechnianiem polskiej 

ilustracji w kraju i za granicą poprzez 

działalność wystawienniczą, wydawniczą, 
Zuzanna Orlińska - absolwentka 

Warszawskiej ASP, dyplom w pracowni 

prof. Janusza Stannego. 

Opieka artystyczna: 
prof. Janusz Stanny - wybitny artysta, 

współtwórca „Polskiej Szkoły Ilustracji”, 

przez 30 lat kierował Pracownią Książki i 

Ilustracji w Warszawskiej ASP. 

Nakład: 2500 egz. 

 Album będzie towarzyszył wystawie o 

tym samym tytule, która pokazana będzie 

w ponad 20-u  galeriach i centrach kultury 

na terenie całego kraju, m.in. w: Olsztynie, 

Białymstoku, Warszawie, Oświęcimiu, 

Krakowie, Sopocie, Wałbrzychu. Ośrodki, 

w których odbędą się wystawy, również 
partycypowały w kosztach druku książki. 

      

 Marta Lizut 

 

 

SANATORUM NA LISCIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 Staraniem Dyrekcji Sanatorium, w 

dniu 11 sierpnia 2006r. Samodzielne 

Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla 

Dzieci im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie Decyzją Ministra 
Sprawiedliwości wpisane  zostało do 
wykazu instytucji, organizacji 
społecznych, fundacji i stowarzyszeń na 
rzecz których, na podstawie art. 47 i 49 
Kodeksu karnego, Sądy mogą zasądzać 
nawiązki od osób skazanych.  
 Do wykazu wpisuje się podmioty, 

których podstawowym zadaniem lub celem 

statutowym jest spełnianie świadczeń na: 

- cele bezpośrednio związane z ochroną 
zdrowia, 

- cele bezpośrednio związane z ochroną 
środowiska, 

- cele związane bezpośrednio z 

udzielaniem pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych 

- inny określony cel społeczny, 

bezpośrednio związany z ochroną 
dobra naruszonego lub zagrożonego 

przestępstwem. 

Sanatorium, świadczące usługi leczniczo-

rehabilitacyjne na rzecz dzieci 

poszkodowanych w  wypadkach 

komunikacyjnych, a także ofiar przemocy 

w rodzinie, doskonale wpisuje się w 

katalog instytucji mogących skorzystać z 

pomocy finansowej, w postaci zasądzonej 

nawiązki. Uzyskane tą drogą środki 

finansowe zostaną przeznaczone na 

rozszerzenie i podniesienie jakości usług 

rehabilitacyjnych, udzielanych naszym 

małym pacjentom. 

 

POWSTANIE ODDZIAŁU DLA 
DOROSŁYCH I PRZYCHODNI 

UZDROWISKOWEJ  
W SANATORIUM 

 
Sanatorium podpisało kontrakt z 

Narodowym Funduszem Zdrowia na 

prowadzenie turnusów sanatoryjnych, 21 

dniowych dla osób dorosłych. Skierowanie 

na pobyt sanatoryjny odbywa się poprzez 

wypełnienie wniosku przez lekarza 

rodzinnego lub specjalisty,  a następnie 

złożenie go w odpowiednim Oddziale 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz 

następnie dokonuje kwalifikacji, 

wyznaczając konkretny termin pobytu 

pacjenta. Dla osób dorosłych pobyt w 

Sanatorium jest częściowo odpłatny. 

Pierwsi chętni powili się już w styczniu b.r. 

Oddział dla Dorosłych zlokalizowany jest 

w nowo zmodernizowanym budynku tuż 
przy wjeździe do Sanatorium. Na I piętrze 

 
znajdują się pokoje sypialne 1,2 i 3 

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

Pomieszczenia parteru służą jako baza 

zabiegowa dla dorosłych stacjonarnych i 

ambulatoryjnych. 

 W budynku tym mieści się również 
przychodnia uzdrowiskowa, z dwiema  

poradniami  rehabilitacyjnymi: dla dzieci i 

dorosłych. Przyjmuje dr. Ewa Kapłun, na 

podstawie skierowań. 
 Sanatorium świadczy również usługi 

leczniczo- rehabilitacyjne dla pacjentów 

ambulatoryjnych (korzystających tylko z 

zabiegów) bezpłatnie, na podstawie 

skierowań od lekarzy rodzinnych lub 

specjalistów. Oczywiście istnieje 

możliwość wykupienia sobie zabiegów, w 

przypadku braku skierowania od lekarza,  

wg. obowiązującego cennika. 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych do skorzystania z oferty 

Sanatorium. 

 

WYSTAWA  
„KORCZAK I JEGO DZIEŁO” 

 
 Na przełomie lutego i marca 2007r w 

Samodzielnym Publicznym Sanatorium 

Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza 

Korczaka w Krasnobrodzie, odbędzie się 
wystawa prac malarskich, powstałych 

podczas warsztatów w czerwcu 2006r, 

zorganizowanych przez Sanatorium pod 

hasłem „Korczak i Jego Dzieło”, w ramach 

programu operacyjnego Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Patriotyzm jutra”, pod kierownictwem 

artystycznym prof. Janusza Stannego.  

 Wystawie towarzyszył będzie Album 
pt. „Korczak i Jego Dzieło”. W Albumie 

reprodukowane są prace ponad 40 znanych 

polskich ilustratorów, laureatów wielu 

nagród i wyróżnień. Tematy malarskie to 

przede wszystkim ilustracje do utworów 

dla dzieci oraz inspiracje związane ze 

spojrzeniem na samą postać Korczaka i 

jego koncepcje pedagogiczne zawarte w 

książce „Jak kochać dziecko”. Zestaw prac 

poszerzono o ilustracje artystów nie 

uczestniczących w warsztatach oraz 

twórców już nieżyjących – Jerzego 

Srokowskiego i Waldemara 

Andrzejewskiego.  

Projekt ma na celu przypomnienie i 

popularyzację postaci i dzieła patrona 

Sanatorium – Janusza Korczaka. 

Współrealizatorem projektu jest Narodowe 

Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, 

które partycypowało w kosztach wydania 

Albumu. 

Projekt graficzny Albumu: 
Bogdan Orliński - ilustrator, laureat 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 

twórczość dla dzieci, wieloletni redaktor 

graficzny w IW „Nasza Księgarnia”. 

 

Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość 

III Zamojska Brygada  
Obrony Terytorialnej w Zamościu 

Burmistrz Krasnobrodu 
 

zapraszają na  
 

Uroczystości związane 
zz  6644  rroocczznniiccąą  bbiittwwyy  

ssttoocczzoonneejj  44  lluutteeggoo  11994433rr..  
pprrzzeezz  ooddddzziiaałłyy  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  
zz  NNiieemmccaammii  ppoodd  LLaassoowwccaammii 

 

Uroczystości odbędą się pod  
Pomnikiem Poległych Żołnierzy 

Armii Krajowej w Lasowcach  
w dniu 4 lutego 2007r.  

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
 

10.00 - Zbiórka przy Pomniku 
10.10 - Ceremoniał wojskowy 
10.20 - Powitanie gości 
10.30 - Wystąpienie historyczne 
10.40 - Część artystyczna w wyko-
naniu uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach 
11.00 - Msza Św. 
11.50 - Apel poległych 
12.10 - Złożenie wieńców 
12.30 - Spotkanie przy ognisku 



10                                                                     Styczeń  2007                       Gazeta      rasnobrodzka 
 

 



  Gazeta      rasnobrodzka                            Styczeń  2007                  11                      
 



12                                                                     Styczeń  2007                       Gazeta      rasnobrodzka 
 

 

Wspólne  
świętowanie 

 

 Radio Maryja istnieje i zachwyca 

wspaniałą działalnością już piętnaście 

lat. Pokochaliśmy to Wielkie Dzieło i 

skupiliśmy się wokół niego tworząc Ro-

dzinę Radia Maryja. 

 6 XII 2006 roku razem z członkami 

Biura Radia Maryja w Zamościu wybra-

liśmy się do Torunia, by uczcić piętnastą 
rocznicę powstania radia. 

Jechaliśmy całą noc, aby jak najwięcej 

czasu poświęcić na świętowanie wraz z 

Ojcami prowadzącymi toruńską rozgło-

śnię, wszystkimi jej pracownikami i całą 
Rodziną Radia Maryja. 

 W Toruniu byliśmy pierwsi. Razem 

z prowadzącymi program modliliśmy się 
w kaplicy radiowej. Następnie udaliśmy 

się pod pomnik Ojca Świętego Jana 

Pawła II, który został odsłonięty kilka 

godzin później. Tam złożyliśmy kwiaty, 

zapaliliśmy znicze i wspólną modlitwą 
uczciliśmy pamięć Wielkiego Polaka.  
 

 

To wszystko wyciszyło nasze serca, go-

towi byliśmy dalej świętować z radością 
i pokojem. Zanim doszło do głównych 

uroczystości, zdążyliśmy załatwić 
wszystkie sprawy dotyczące działalności 

Koła Przyjaciół Radia Maryja. Przy sto-

likach z pamiątkami zakupiliśmy cieka-

we książki. Na antenie Radia Maryja i 

Telewizji Trwam przesłaliśmy pozdro-

wienia dla bliskich nam osób. 

 Następnie zajęliśmy miejsca na bal-

konie i uczestniczyliśmy w dalszych 

uroczystościach. Bardzo podobały nam 

się występy żołnierzy Wojska Polskiego, 

które można było oglądać bez znudzenia. 

Głęboko zapadły w moje serce słowa 

pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, 

który docenił rolę Radia Maryja dla Pol-

ski i Polaków. Myślę, że prośba o modli-

tewne wsparcie skierowana przez pana 

premiera do Rodziny Radia Maryja, spo-

tka się ze zrozumieniem. 
 

 
 
Piękne i ważne słowa skierował do Ro-

dziny Radia Maryja w homilii Biskup 

Polowy Wojska Polskiego generał dywi-

zji Tadeusz Płoski. Dokładnie omówił 

rolę, jaką spełnia Radio Maryja w ewan-

gelizowaniu katolików w Polsce i na 

świecie. Podkreślił także znaczenie roz-

głośni w życiu społecznym oraz w 

kształtowaniu właściwych postaw patrio-

tycznych i obywatelskich. 

Mówił też o wielkiej roli zdrowej rodzi-

ny. Ucieszyły mnie słowa Ojca Dyrekto-

ra Tadeusza Rydzyka, w których docenił 

pracę ludzi zaangażowanych i oddanych 

Radiu Maryja. Wszyscy, którzy zabierali 

głos podkreślali rolę „moherowych bere-

tów” we właściwym organizowaniu się i 
tworzeniu dobra. Myślę, że słowa te 

jeszcze bardziej zjednoczą Rodzinę Ra-

dia Maryja we wspólnym działaniu. 

 Pisząc tę krótką relację, odniosłam 

się tylko do kilku moich odczuć i prze-

żyć ze wspólnego świętowania piętnastej 

rocznicy powstania Radia Maryja. Jedno 

mogę stwierdzić, były to niezapomniane 

chwile, które trzeba osobiście przeżyć, 
by się nimi zachwycić. 

     Józefa Kusz 

 

Szkoła z tradycją 
 

„Wychowanie bez odniesień do tradycji i autorytetów, 

 to wychowanie młodego człowieka bez systemu wartości” 

Jerzy Sójka – P Z Fundacji Szansa -C. E. M. 

 

INTERNAUTO, GŁOSUJ NA NAS! 
 

 Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobro-

dzie bierze udział w II edycji konkursu SZKOŁA Z TRADYCJĄ, którego organiza-

torem jest Fundacja Szansa - Centrum Edukacji Młodzieży. 

(www.szkolaztradycja.org)  

 Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej pokazującej 

żywotność tradycji, jej znaczenie dla życia społeczności szkolnej i lokalnej. Konkurs 

prowadzony jest w Internecie, równolegle w trzech kategoriach: szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Ocenie podlegać będą: 
- prezentacja ciekawych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych 

przez szkoły z wieloletnią tradycją i tworzące obyczajowość szkolną, 
- popularyzacja ciekawych postaci i organizacji będących patronami szkół, 

- motywowanie dzieci i młodzieży do naśladownictwa pozytywnych wzorców po-

stępowania, 

- zachęcanie nauczycieli, rodziców i uczniów do podejmowania niekonwencjonal-

nych działań integrujących całe środowisko szkolne, 

- integracja społeczności lokalnych wokół placówki szkolnej, zaangażowanie 

władz, organizacji pozarządowych w działania na rzecz umocnienia tradycji, 

- wyłonienie grupy ciekawych obiektów, które stanowiłyby bazę dla szlaku tury-

stycznego. 

Uważamy, że nasza szkoła realizuje powyższe zadania. Konkurs ten jest bardzo 

dobrą okazją do szerszej prezentacji szkoły, jej dorobku i historii w całej Polsce po-

przez Internet. 

 Oprócz tematyki podstawowej „Obchody Święta Patrona w ZSP”, zgłosiliśmy 

udział w kategoriach dodatkowych konkursu tj. „Konkurs symboli szkolnych”, „Pla-

kat i Karta Pocztowa”. 

Nagroda główna za zajęcie pierwszych miejsc w kategoriach wynosi 1000$. 
8 maja 2006 r. odbędzie się ogłoszenie wyników Konkursu przez Zarząd Fundacji. 

Od 15 stycznia do 15 marca 2007r. możliwe jest zgłaszanie swoich typów 

 

przez internautów. Głosujemy w syste-

mie trójkowym, to znaczy, że należy od-

dać swój głos na trzy wybrane szkoły z 

tej samej kategorii (przycisk głosowania 

znajduje się pod każdą prezentacją w ka-

tegorii głównej konkursu). 

Głosy internautów są najważniejsze, 

wskazują najciekawsze ich zdaniem ini-

cjatywy. Pragniemy, aby nasza szkoła 

otrzymała poparcie od mieszkańców 

gminy Krasnobród, stąd nasz artykuł. 

ZAGŁOSUJ NA NAS! 

Aby móc aktywnie uczestniczyć w kon-

kursie jako widz musisz być zarejestro-

wanym użytkownikiem. 

Nie zniechęcaj się koniecznością logo-

wania! Rejestracja użytkownika jest 

wbrew pozorom prosta: 
Krok.1. Po wejściu na stronę kliknij na 

przycisk "Zarejestruj się elektronicznie", 

który znajduje się w lewej kolumnie 

serwisu. 

Krok.2 Po kliknięciu pojawi się formu-

larz rejestracyjny. Należy wpisać swoje 

dane. Obowiązkowo trzeba wpisać dane 

w pola oznaczone tekstem pogrubionym. 

Krok.3 Następnie należy wpisać w od-

powiednie kod zabezpieczający (pojawi 

się pod formularzem rejestracyjnym). 

Krok.4 Po udanym procesie rejestracji i 

udanym logowaniu koniecznie głosuj na 

naszą prezentację. 
Dziękujemy w imieniu całej społeczno-

ści szkolnej. 
 

Autorzy prezentacji:  

M. Jabłońska, Z. Gąbka,R. Nowosielecka 
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Szanuj piękną Ziemię jak  
siebie samego (cz. 11) 

(ciąg dalszy opowieści o Wieprzu) 
 

Dawno, dawno gwarzył sąsiad, co z gadulstwa słynie, 

jak obok wodnego koła, przy folwarcznym młynie, 

gdy po łopatach koła tylko chochliki skakały, 

a w uśpionym młynie jeno myszy i wołki zbożowe cicho  

harcowały, 

na drewnianej wystającej belce śluzy, lewej stronie,  

zawsze sobie siadał – jak król na wysokim tronie. 

Wędkę z wysoka , nad przepaścią do wody rzucał 

i w rzece, pod śluzą grube ryby na robakach chycał. 

 

Strużki wody cisnące się między szparkami 

cieknące w kilku miejscach przegniłymi dziurkami, 

gdy koła młyńskie na przednowku smacznie spały, 

na krawędzi podestu zielonej śluzy – się urywały, 

kilka metrów do przerwanej rzeki w dół lecąc 

szemrząca, kojącą melodię dla rybaków nucąc, 

gawędziarza w ryb łowieniu, wydatnie wspierały. 

 

Było to jego miejsce – prawie zaklepane. 

Wyłączności tego tronu były respektowane. 

Wędkarze szanowali Władka gawędziarza, 

tego wyniosłego miejsca – prawie gospodarza. 

Lecz pewnego razu obcy się tutaj zanęcił 

I to miejsce tronowe rankiem dla siebie przekręcił. 

Były to już czasy ludowej demokracji, 

obcy nie respektował własności sanacji. 

 

Sąsiad dnia następnego, miejsce wcześniej zajmował, 

obcy za dwa dni o kwadrans szybciej belkę okupował. 

Przepychanka między rybakami trwała dwa tygodnie, 

ale obcy coraz wcześniej na tronik zasiadał wygodnie. 

Rozeźlił się detronizowany król na zamojskiego intruza, 

obmyślił, jak zaborcy sprytnie nabić guza. 

 

Wybrał się wieczorem z piłą,... niby do lasu, 

sąsiad żniwa już obrobił, miał więc chwilę czasu. 

Gdy zmierzch szary wokół młyna powoli zapadał, 

ciszę wieczorną po stawie i rzece do snu się układającą, 
żabiego chóru śpiew wokoło kołysankę nucącą, 
jeno ciurkot wody ze śluzy w dół lecącej – przerywał. 

Czasem ptak, gdzieś w zaroślach na gnieździe czuwając 

żałośnym łkaniem zbłąkanego partnera szukając 

wołał: łał, łał łał i miarowo znów: łał, łał, łał. 

 

Koła wodne i młyn akurat bezczynnie spoczywały, 

zboża świeże, już w dziesiątkach, ale na polach jeszcze  

dosychały, 

dopiero na zwózkę do stodół czekały. 

Komory i spichrze na przednówku – pustką świeciły, 

więc biedne gosposie w domach, liche kolacje warzyły. 

Chłopiska ciężką pracą umęczone przy stołach drzemały, 

więc żadna żywa dusza tam się nie kręciła. 

Czerwona pyza słońca wpadła do lasu,...  

Krwawa łuna od zachodu biła. 

Nieczynną śluzą – rwąca woda nie płynęła. 

 

Stał już Władek nogami na pustej śluzie,... do dzieła. 

Zęby piły przyłożył do tronowej belki gardła, 

Piłował, powoli, powoli, aby nie czynić hałasu 

przerywał, rozglądał się, nasłuchiwał od czasu do czasu. 

To znów giełdaniem piłą nad przepaścią się kiwał. 

Nie łatwo szło podcinanie belki jodłowej. 

Kiedy podcięcie było gotowe, trociny postrącał, 

śnit po pile soczystym zielonym porostem zasmarował. 

Pułapka była gotowa. Czas do domu wracać, 
bo rankiem trzeba kąpiel obcego w rzece oglądać. 
A jakże, raniutko wyspany, kontent, podekscytowany, 

uprzedził obcego,... nieco dalej z grobli – wędkę, 
za wierzbami schowany – zarzucił do stawu, 

pod liście wielkiej kolonii nenufarów. 

Ręce zacierał, wypieki miał na twarzy, czekał jak gach na  

randkę. 
Czy rywal przejedzie? Czekając na finał, nerwy przez zęby  

cichą melodię nuciły, 

minuty oczekiwania – w wieki się dłużyły. 

 

Jest?... szepnął do siebie cichutko. Nie była to ryba. 

Obcy z miasta, motocyklem przyjechał chyba. 

Serce w piersi, jak młot po kowadle waliło. 

Intruz do zajęcia tronu wolnego się szykował, 

a że to ledwie świtanie było 

na zamaskowaną pułapkę, nie padło podejrzenie. 

Jak zwykle na podeście śluzy wędkę narychtował, 

gotów do łowienia, na belkę się wpakował. 

 

A tu- ryps! A tu- rrrach! W końcu- trach! 

rybak salto wykręcił i do wody w dole – bach!! 

Z wędką w ręku i urwaną belką pomiędzy nogami, 

jak ułan z lancą, z siodłem z konia spadał, 

do ciemnej wody, o trzy metry w dół, pod śluzami. 

Woda jak od bomby fontanną na boki i w górę chlusnęła, 

rzeka tam była głęboka, zielona i zimna. 

Kąpiel więc była dokładna, poranna – przyjemna? 

 

Miał sąsiad radochę, no i satysfakcję, 
że taką dla okupanta, udaną zaplanował akcję. 
Aby swej obecności chichotem nie zdradzić, 
a wprost dusił  się od tłumionego śmiechu, 

musiał się dobrze na brzegu zasadzić, 
aby go spazmy nie rzuciły do wody z lepiechu. 

Inni wędkarze po wybuchu wody, gdy tron pusty zobaczyli 

wędki rzucili i nad śluzę tłumnie śpieszyli. 

 

Miastowy, po zimnej, niespodziewanej kąpieli, jak bies  

wściekły, 

wygramolił się z wody, mokry na most wylazł, manatki zwinął, 
chęci ryb tu łowienia, na zawsze uciekły. 

Mokry wskoczył na moto cykiel, dodał gazu 

I po chwili za pagórkiem i zakrętem – zniknął. 
Za nim salwa śmiechu rybaków wybuchła od razu. 

 

Oj, widziałeś ty Wieprzu i ludzkie dramaty 

oraz zwykłe śmiechu warte draki i żarty. 

A ja, te opowieści ze śmietnika pamięci odgrzebuję 
i dla koneserów poezji, po przez „kompiuter”,... do gazety  

pakuję. 
A za czytanie tych bajań, serdecznie dziękuję. 
 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, 2006.08.09 
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Budżet Gminy Krasnobród 
na 2007 rok 

 

 Podczas III sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która 

odbyła się 29 grudnia 2006r. został uchwalony budżet Gminy 

Krasnobród na 2007 rok, który publikujemy poniżej: 

 
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY 

 
Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać w 
wysokości:  

15.006.250 

w tym: dochody na zadania własne: 12.222.960 
dochody związane z realizacją zadań admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych gmi-
nie ustawami 2.783.290 
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  2.000 
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, za  
dzierżawę obwodów łowieckich i tenuty dzier-
żawnej 2.000 
  
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 344.525 
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytko-
wanie nieruchomości  34.864 
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego  
i czynszów mieszkalnych 70.000 
Wpływy z rozliczenia kosztów scalenia i po-
działu  1.661 
Wpływy ze sprzedaży mienia 238.000 
  
Dział 600 - Transport i łączność 230.267 
Dotacja SPO -"Rewitalizacja centrum Krasno-
brodu- Modernizacja placu Siekluckiego" 230.267 
  
Dział 750 - Administracja publiczna   3.200 
Prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych 2.700 
Dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu  
admin. rządowej - 5% wpływów z opłat za  
dowody osobiste 500 
  
Dział 756 - Dochody od osób prawnych,  
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 3.228.028 
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 8.224 
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
  74.554 
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób 
prawnych  814.781 
Udziały w podatku dochodowym od osób  
fizycznych 1.300.167 
Udziały w podatku dochodowym od osób 
prawnych 25.000 
Wpływy z opłaty skarbowej 27.000 
Wpływy z podatku od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych 60.000 
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 266.811 
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 70.672 
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych 373.319 

Wpływy z opłaty targowej 17.000 

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej 30.000 
Wpływy z karty podatkowej 6.000 
Wpływy z podatku od środków transportowych 
od osób fizycznych 38.000 
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8.000 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po-
datków i opłat 5.000  

 
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych 100.000 
Wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru 
ewidencji działalności gospodarczej 3.500 
  
Dział 758 - Różne rozliczenia    7.690.560 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z te-
go: kwota podstawowa - 1.875.801,00 zł., 
kwota uzupełniająca - 560.993,00 zł. 2.436.794 
Część oświatowa subwencji ogólnej 5.222.766 
Kwoty subwencji przyjęto na podstawie pisma 
Ministerstwa Finansów NrST3-4820-
25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r.  
Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na re-
alizację zadań własnych związanych z zacho-
waniem funkcji leczniczych uzdrowiska 26.000 
Odsetki od środków na rachunkach banko-
wych 5.000 
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie    41.200 
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla na-
uczycieli oraz pomieszceń szkolnych na wy-
poczynek letni 11.200 
Wpływy z opłat rodziców za przedszkole 30.000 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna 162.200 
Wpływy z usług opiekuńczych 1.200 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 98.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki i 
pomoc w naturze 37.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na dożywianie 
uczniów w szkołach 26.000 
  
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 469.490 
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzy-
manie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Do-
minikanówce - środki PFRON 469.490 
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 51490 
Wpływy z tytułu partycypacji ludności w budo-
wie kanalizacji 48.990 
Dotacja z WFOS i GW na zwalczanie szkod-
nika szrotówka kasztanowiaczka w zabytko-
wej aleii kasztanowej 2.500 
 
Ogółem zadania własne 12222960 
  
Zadania zlecone 
  
Dział 750 - Administracja publiczna  78.938 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej 78.938 
  
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1.152 
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 
wg. pisma z 18.10.2006r. 1.152 
  
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 200 
Dotacja na realizację zadań z obrony cywilnej 200  
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Dział 852 - Pomoc społeczna 2703000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki dla 
podopiecznych oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe 288.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzyst. z 
pomocy społ. 24.000 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na świad-
czenia rodzinne oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 2.391.000 
  
Ogółem na zadania zlecone 2.783.290 
OGÓŁEM 15.006.250 
  

II.  WYDATKI BUDŻETU GMINY 
 
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną 
kwotę: 14.301.333 
w tym: na realizację zadań własnych: 11.518.043 
na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami: 2.783.290 
  

1. Zadania własne 
Plan na 

2007 
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo      25.763 
1. Opłaty za schronisko dla bezdomnych 
zwierząt 1.500 
2. Dofinansowanie kół łowieckich 2.000 
3. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od 
wpływów z podatku rolnego 5.800 
4. Opłata do Starostwa Powiatowego za za-
jęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa w 
Wólce Husińskiej 263 
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego - sieć 
kanalizacyjna 200 
Inwestycje: 16.000 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej na 
rozbudowę zalewu 6.000 
2. Opracowanie studium wykonalności bu-
dowy hydroforni w Hutkowie 5.000 
3. Opracowanie studium wykonalności bu-
dowy kanalizacji sanitarnej dla ul. Zamojskiej, 
Tomaszowskiej i Al. NMP oraz osiedla 
mieszkaniowego Namule i ul. Modrzewiowej, 
Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie 5.000 
  
Dział 600 - Transport i łączność        528.000 
1. Remonty dróg gminnych asfaltowych i nie-
sortowych 80.000 
2. Budowa i dzierżawa przystanków autobu-
sowych (Zielone, Wólka Husińska) 28.000 
3. Zimowe utrzymanie dróg oraz transport 
niesortu 50.000 
Inwestycje: 370.000 
1. Budowa ul. Rynek w Krasnobrodzie - 80 
mb 70.000 
2. Budowa drogi w Majdanie Małym 100.000 
3. Budowa drogi w Grabniku 150.000 
4. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na 
budowę drogi do Szuru 50.000 
  
Dział 630 - Turystyka 25.000 
Opracowanie dokumentacji na budowę 
Ośrodka Informacji Turystycznej 25.000 
  
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 46500 
1. Wykonanie szacunków, podział działek, 
koszty ogłoszeń, założenie ksiąg wieczystych 25.000 
2. Opłaty notarialne 3.000  

 

 

3. Zakup energii w budynkach mienia komu-
nalnego 500 
4. Dzierżawa gruntów od Agencji Nierucho-
mości Rolnych 3.000 
5. Zabezpieczenie budynku mienia komunal-
nego w Wólce Husińskiej 5.000 
Inwestycje: 10.000 
1. Zakup gruntów na mienie komunalne (po-
szerzenie dróg) 10.000 
  
Dział 710 - Działalność usługowa 40.000 
Opracowanie zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Krasnobród oraz zmiany studium 40.000 

  
Dział 750 - Administracja publiczna 1.397.965 
1. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja 
Sesji  76.048 
2. Utrzymanie Urzędu Miejskiego: 1.281.017 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 743.541 
Nagrody Jubileuszowe dla pracowników 4.950 
Odprawy emerytalne dla pracowników 57.050 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 65.850 
Składki na ubezpieczenia społeczne 138.314 
Składki na Fundusz Pracy 19.812 
Wynagrodzenie Radcy Prawnego ( umowa 
zlecenia ) 16.000 
Wynagrodzenia bezosobowe 1.650 
Zakup materiałów biurowych, paliwa,druków, 
środków czystości i wyposażenia biur 35.000 
Zakup energii, gazu i wody 30.000 
Zakup usług zdrowotnych 700 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, in-
formatyczne, szkolenia pracowników) 93.350 
Opłaty za usługi internetowe 2.150 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej 4.500 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 15.000 
Delegacja służbowe 4.500 
Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie mienia) 8.000 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 19.500 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13.000 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 8.150 
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem po-
boru i rejestracji poborowych 900 
4. Promocja jednostek samorządu terytorial-
nego 40.000 

  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 169.725 
1. Zakup paliwa do samochodu służbowego 
Policji w Krasnobrodzie 3.000 
2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 166.725 
Wynagrodzenia kierowców 3.500 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 300 
Składki na ubezpieczenia społeczne 720 
Składki na Fundusz Pracy 95 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych 200 
Zakup paliwa, części do samochodu, węży 2.000 
Zakup energii i gazu oraz wody- zużytej na ce-
la p.poż 6.500 
Konkurs wiedzy pożarniczej 1.000 
Remonty pojazdów (Hutków), sprzętu i straż-
nic 9.000  
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Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, straż-
nic oraz członków OSP 2.000 
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków 
pożaru 2.000 
Dotacje ogółem: 139.410 
Dotacja dla OSP Krasnobród z przeznacze-
niem na realizację zadań publicznych zwią-
zanych z realizacją zadań z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej 60.000 
Dotacja dla OSP Wólka Husińska z prze-
znaczeniem na realizację zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej 21.730 
Dotacja dla OSP Majdan Wielki z przezna-
czeniem na realizację zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej 24.220 
Dotacja dla OSP Stara Huta z przeznacze-
niem na realizację zadań publicznych zwią-
zanych z realizacją zadań z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej 20.730 
Dotacja dla OSP Hutki z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych związanych z 
realizacją zadań z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej 12.730 
  
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 31.450 
Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne (in-
kasenci, sołtysi) 27.000 
Składki na ubezpieczenia społeczne 3.700 
Składki na Fundusz Pracy 600 
Opłata komornicza 150 
  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego 330.115 
Odsetki od zaciągniętych kredytów i poży-
czek 85.126 
Odsetki od wyemitowanych obligacji komu-
nalnych 244.989 
  
Dział 758 - Różne rozliczenia 45.000 
Rezerwa ogólna 20.000 
Koszty obsługi bankowej 25.000 
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie 6.545.789 
 
1. Szkoły Podstawowe 3.862.135 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 201.669 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.273.371 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 164.500 
Składki na ubezpieczenia społeczne 446.328 
Składki na Fundusz Pracy 62.447 
Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 
Zakup materiałów biurowych, paliwa, dru-
ków, środków czystości, wyposażenia biur, 
remonty pojazdów 56.400 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek 9.000 
Zakup energii, gazu i wody 288.500 
Zakup usług zdrowotnych 4.000 
Zakup usług remontowych - opracowanie 
dokumentacji oraz remont stołówki w Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim 32.000 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, 
informatyczne, szkolenia pracowników) 74.000 
Opłaty za usługi internetowe 3.300 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 10.000 
Delegacja służbowe 5.000  

 
 

Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mie-
nia) 13.114 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 139.006 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.500 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 3.000 
Inwestycje: 70.000 
Wymiana okien w Szkole Podstawowej w 
Majdanie Wielkim 70.000 
 
2. Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 248.693 
Wydatki osobowe niezaliczone do wyna-
grodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.206 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 173.521 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
trzynastka 12.190 
Składki na ubezpieczenia społeczne 31.838 
Składki na Fundusz Pracy 4.447 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 11.491 
 
3. Przedszkole 154126 
Wydatki osobowe niezaliczone do wyna-
grodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8730 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 107867 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
trzynastka 6.275 
Składki na ubezpieczenia społeczne 20.440 
Składki na Fundusz Pracy 2.870 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 7.944 
 
4. Gimnazja 1.734.623 
Wydatki osobowe niezaliczone do wyna-
grodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 100.257 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.126.257 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 84.759 
Składki na ubezpieczenia społeczne 222.129 
Składki na Fundusz Pracy 31.169 
Zakup materiałów biurowych, paliwa, dru-
ków, środków czystości i wyposażenia biur 43.600 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek 7.000 
Zakup energii, gazu i wody 14.000 
Zakup usług zdrowotnych 2.700 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, 
informatyczne, pocztowe, szkolenia pra-
cowników) 12.750 
Opłaty za usługi internetowe 1.000 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 5.500 
Delegacja służbowe 2.000 
Opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie mie-
nia) 4.500 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 71.502 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.500 
 
5. Licea ogólnokształcące 251.561 
Wydatki osobowe niezaliczone do wyna-
grodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10.137 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 179.270 
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 
trzynastka 14.125 
Składki na ubezpieczenia społeczne 35.050 
Składki na Fundusz Pracy 4.919 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 8.060  
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6. Dowożenie uczniów do szkół 220.000 
7. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli 6.618 
8. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli renci-
stów i emerytów 32.607 
9. Dokształcanie i doskonalenie nauczy-
cieli ( 1% wynagrodzeń) 33.426 
10. Zakup nagród w konkursach organi-
zowanych przez szkoły 1.000 
11. Wydatki na wynagrodzenia dla eks-
pertów przeprowadzających egzaminy 
na nauczyciela mianowanego 1.000 
  
Dział 851 - Ochrona Zdrowia       110.000 
I. Finansowanie Miejsko - Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii 2.000 
1. Prowadzenie działalności profilaktycznej,  
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkolenio-
wej dla dzieci i młodzieży w zakresie roz-
wiązywania problemów narkomanii 2.000 
II. Finansowanie wydatków Miejsko- Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 98000 
1. Dotacja dla Miasta Zamość jako udział w 
częściowym pokryciu kosztów działalności 
Izby Wytrzeźwień w Zamościu. 2.000 
2. Wynagrodzenia dla ekspertów wydają-
cych opinie w przedmiocie uzależnień  4.500 
3. Wynagrodzenia dla członków Miejsko-
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych 4.800 
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i sportowo-
wychowawczych 29.626 
4. Zakup materiałów, wyposażenia i artyku-
łów spożywczych do prowadzenia zajęć 17.074 
5. Dotacje dla stowarzyszeń i instytucji 
wspomagających rozwiązywanie proble-
mów alkoholowych 35.000 
6. Dotacja dla KDK na prowadzenie zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych i zakup mate-
riałów do prowadzenia zajęć 5.000 
III. Opracowanie operatu uzdrowiskowego 10.000 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna         440.502 
1. Wydatki na dodatki mieszkaniowe 1.500 
2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 245.002 
Wydatki osobowe niezaliczone do wyna-
grodzeń - ekwiwalent za odzież ochronną 
dla pracowników socjalnych 2.300 
Wynagrodzenia osobowe 140.418 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 
trzynastka 9.840 
Składki na ubezpieczenia społeczne 27.150 
Składki na Fundusz Pracy 3.690 
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, 
środki czystości, materiały biurowe, wypo-
sażenie biur) 10.000 
Zakup energii 3.500 
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, 
informatyczne, szkolenia pracowników) 17.500 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 3.600 
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biu-
rowe 14.700 
Podróże służbowe krajowe 1.500 
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mie-
nia) 1.600 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 4.204 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.500 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 2.500  

 

 

3. Dożywianie uczniów w szkołach podsta-
wowych 54.000 
4.Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone 
nad osobami starszymi 20.000 
5.Wypłata zasiłków dla podopiecznych 80.000 
6. Zakup usług w domach pomocy społecz-
nej 40.000 
  
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 493.334 
Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce 493.334 

  
Dział 854 - Edukacyjna opieka wycho-
wawcza 423.874 
1. Świetlice 415.705 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 23.861 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 287.958 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzy-
nastka 20.201 
Składki na ubezpieczenia społeczne 55.989 
Składki na Fundusz Pracy 7.856 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 19.840 
2. Fundusz stypendialny 7.000 
3. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i 
emerytów 1.169 

  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 447.950 
1. Wywóz nieczystości stałych oraz sprząta-
nie ulic, chodników i przystanków 56.500 
2. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie 
uzdrowiska 26.000 
3. Założenie zieleni miejskiej 10.000 
4. Wynajem sanitariatów  TOI TOI 15.000 
5. Usługi komunalne świadczone przez ZGK 20.000 
6. Zimowe utrzymanie chodników 5.000 
7. Selektywna zbiórka surowców wtórnych 10.000 
8. Oświetlenie uliczne 115.000 
9. Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz 
uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego 63.000 
10. Wynajem linii elektroenergetycznej 400 
11. Aktualizacja planu zaopatrzenia w wodę 
w warunkach specjalnych oraz przegląd bu-
dowlany roczny zalewu 2.000 
12. Zwalczanie szkodnika szrotówka kaszta-
nowiaczka w zabytkowej alei kasztanowej - 
współfinansowane z środków WFOŚiGW 5.000 
13. Zakup wody na cele publiczne 1.500 
14. Utrzymanie jazu na rzece Wieprz 1.850 
15. Wydatki na utrzymanie zalewu (ratowni-
cy, utrzymanie porządku, badania wody, za-
kup energii) 33.700 
Inwestycje: 83.000 
Inwestycje energetyczne 83.000 

  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 378.076 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury 3.000 
2. Grobownictwo 2.000 
3. Biblioteki 77.583 
Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko- 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobro-
dzie 77.583 
4. Domy i ośrodki kultury 285.493 
Dotacja dla instytucji kultury - Krasnobrodzki 
Dom Kultury 285.493 
5. Dotacja na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków 10.000  
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Wpłaty osób fizycznych tytułem partycypa-
cji w kosztach imprez organizowanych 
przez WTZ 5.200 
Ogółem dochody 7.700 
Wydatki planuje się przeznaczyć na:  
Zakup usług zdrowotnych 1.000 
Dofinansowanie wycieczek dla uczestników 
WTZ 8.000 
Obsługa rachunku bankowego 600 
Organizację imprez okolicznościowych 12.777,86 
Zakup materiałów do prowadzenia terapii 
zajęciowej 2.900 
Ogółem wydatki 25.277,86 
  
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  
1. Stan funduszu na początku roku 10.000 
2. Przychody ogółem: 8.000 
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkow-
skiego w Lublinie) 8.000 
Wydatki ogółem w tym: 18.000 
Zakup worków do selektywnej zbiórki od-
padów 6.000 
Zakup koszy ulicznych 6.000 
Zakup materiału do nasadzeń 4.000 
Zakup materiałów edukacji ekologicznej 2.000 
  
Zakłady budżetowe  
Gospodarkę finansową w formie zakładu 
budżetowego prowadzi Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majda-
nie Wielkim  
1. Stan środków obrotowych na początku 
roku -3.315 
2. Przychody ogółem 910.185 
Wpływy z usług: opłaty za wodę, zrzut 
ścieków i wywóz nieczystości oraz usługi 
remontowo-budowlane 906.185 
Wpływy z różnych dochodów 1.500 
Pozostałe odsetki 2.500 
3. Wydatki ogółem 905.370 
4. Stan środków obrotowych na koniec ro-
ku 1.500  

 

 
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 39.000 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury fi-
zycznej i zakup sprzętu sportowego dla LZS 
- ów 5.000 
2. Poprawa infrastruktury na boisku sporto-
wym w Krasnobrodzie 22.000 
3. Dotacja dla stowarzyszeń na upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu 10.000 
4. Nagrody dla uczestników Biegu Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 2.000 
Ogółem zadania własne 11518043 
  
2. Zadania zlecone  
  
Dział 750 - Administracja publiczna 78.938 
Finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej 78.938 
  
Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1.152 
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 
wyborców 1.152 
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 200 
Wydatki na obronę cywilną 200 
  
Dział 852 - Pomoc społeczna 2.703.000 
Zasiłki dla podopiecznych i składki na ubez-
p. emerytalne i rentowe 288.000 
Składki na ubezp. zdrowotne za os. pobier. 
świadcz. z pomocy społ. 24.000 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego 2.391.000 
 
Ogółem zadania zlecone  2.783.290 
OGÓŁEM 14301333 
  
Przychody 300.000 
Kredyt na budowę dróg gminnych 250.000 
Kredyt na wymianę okien w Szkole  Pod-
stawowej w Majdanie Wielkim 50.000 
  
III. Rozchody ogółem  1.004.917 
1. Spłata pożyczek i kredytów  504.917 
2. Wykup obligacji 500.000 
  
Rachunek dochodów własnych  
W formie rachunku dochodów własnych 
prowadzi się:  
1. Świetlicę z dożywianiem przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie  
Dochody z odpłatności rodziców za wyży-
wienie 90.000 
Dochody z wynajmu pomieszczeń 6.500 
Ogółem dochody 96.500 
Wydatki planuje się przeznaczyć na:  
Zakup środków czystości, wyposażenia sto-
łówki i kuchni, materiałów do remontów 9.500 
Zakup żywności 57.700 
Zakup energii 22.000 
Usługi remontowe, pralnicze, serwisowe, 
prowizja bankowa 7.300 
Ogółem wydatki 96.500 
2. Rachunek dochodów własnych przy WTZ 
Dominikanówka  
Przewidywany stan środków na początek 
roku 17.577,86 
Dochody ze sprzedaży prac 2.000 
Dochody za usługi wykonane przez uczest-
ników WTZ 500  

 

Walentynki 
 

 Wydaje się, że Święto Zakochanych, czyli popularne Wa-

lentynki, na dobre wpisało się w nasz polski kalendarz. Dobrze 

to czy źle?  

 W czasach, kiedy tak bardzo wzorujemy się na kulturze za-

chodniej niejeden z nas powie, że mamy naszą, polską tradycję, 
którą należy pielęgnować i żadne tam komercyjne amerykańskie 

święto nie powinno z tak wielkim rozmachem wkraczać do na-

szych polskich obyczajów. Jednak z drugiej strony, dlaczego by 

nie?  

 Zdania na pewno byłyby podzielone w tej kwestii. Ale nie 

chodzi o to, by dzielić Polaków na zwolenników i przeciwni-

ków tego święta. Ważne jest, abyśmy wiedzieli trochę więcej 

na temat Walentynek, ich korzeni i historii, bo informacje te 

mogą nas naprawdę i zaskoczyć. Dlaczego? Ponieważ tak na-

prawdę, owszem Walentyki przyszły do nas zza oceanu, ale nie 

wszyscy wiedzą, że ich historia wywodzi się z Europy. 

 Początki tego święta sięgają średniowiecza, a wywodzą się 
z Anglii. Jego patron, czyli św. Walenty, był biskupem rzym-

skim, który miał moc uzdrawiania chorych. Tak przynajmniej 

mówią legendy. Źródła historyczne wspominają przynajmniej o 

dwóch Walentych związanych z 14 lutego. Pierwszy był bisku-

pem lub diakonem miasta Terni (obecnie miejscowość we  

Ciąg dalszy na str. 19 
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Segregujmy odpady 
 

 Prowadzenie selektywnej zbiórki od-

padów jest konieczne dla zachowania 

walorów środowiska naturalnego i 

utrzymania estetyki naszego otoczenia. 

Dzięki segregacji odpadów nasze koszty 

wywozu nieczystości mogą spaść nawet 

o 50 %, gdyż za wywóz posegregowa-

nych odpadów nie pobiera się opłat. 

 Segregacja odpadów nie jest zada-

niem trudnym, wymaga chęci, zaanga-

żowania i systematyczności. W ramach 

selektywnej zbiórki pozyskujemy takie 

surowce jak stłuczkę szklaną (butelki i 

słoiki) tworzywa sztuczne (butelki pla-

stikowe tzw. PET, opakowania po chemii 

 

gospodarczej – np. szamponach, płynach 

do mycia naczyń itp., plastikowe elemen-

ty np. wanienki dla dzieci, krzesełka, 

skrzynki, doniczki, miski, wiaderka bez 

zanieczyszczeń np. cementu) czy maku-

laturę. Część odpadów np. złom stalowy 

i kolorowy oraz akumulatory możemy 

oddać w punktach skupu uzyskując za to 

niewielkie kwoty. 

 Dużą część odpadów wytwarzanych 

w naszych gospodarstwach stanowią tzw. 

odpady biodegradowalne. Są to odpady 

organiczne takie jak resztki pożywienia, 

obierki, nieświeże warzywa i owoce, 

skorupki jaj rozdrobniona tektura i kora, 

 
odpady z ogrodów, popiół z drewna czy 

trociny. Odpady biodegradowalne mo-

żemy przetwarzać we własnym zakresie 

w kompostownikach, dzięki temu uzy-

skamy cenny nawóz oraz oszczędności w 

postaci niższych opłat za wywóz nieczy-

stości stałych. 

 Przy okazji chcielibyśmy zachęcić 
państwa do podpisywania umów na od-

biór odpadów komunalnych. Każdy kto 

posiada taką umowę z firmą przewozową 
będzie mógł korzystać z darmowego od-

bioru surowców wtórnych z własnego 

gospodarstwa w terminie ustalonym 

przez firmę przewozową.  
 Co i jak segregować? – informacje 

przedstawia poniższa tabela. 

   

W. Wyszyński 
 

Rodzaj odpadu Co możemy wrzucać do worka lub pojemnika Czego nie wrzucamy do worka lub pojemnika 

Makulatura Gazety, książki, zeszyty, tektura, kartony, opa-

kowania papierowe niezatłuszczone 

Kalki, zatłuszczone papiery, tapety, worki po materia-

łach budowlanych – cement czy wapno  

Szkło kolorowe 
Szkło bezbarwne 

Butelki, słoiki, szklanki, stłuczka z rozbitych 

butelek i słoików 

Ceramika, szkło okienne, żarówki naczynia żaroodpor-

ne, lustra, lampy samochodowe, szkło zbrojone 

Tworzywa  
sztuczne 

Butelki po napojach (PET,PE), chemii gospo-

darczej np. szampony, płyny do mycia naczyń, 
worki po nawozach (bez zawartości!),drobne 

elementy plastikowe – skrzynki, połamane 

krzesełka 

Butelki po olejach silnikowych zabrudzone opakowania 

po jogurtach, śmietanie, opakowań z elektroniki, styro-

pianu, opon, wykładzin typu lenteks. Nie wyrzucamy 

żadnych zatłuszczonych  i zabrudzonych opakowań w 

szczególności woreczków. 

Metale Metale możemy dostarczyć do punktu skupu 

lub przekazać osobom, które zrobią to za nas. 

Nie mieszamy różnych metali ze sobą  

Baterie Oddajemy w punktach zbiórki to jest: w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej na Majdanie Wielkim, w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury, Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, sklepie elektrycznym „Danet”, w 

SP na Majdanie Wielkim oraz w Krasnobrodzie. Zbieramy wszystkie rodzaje baterii od zegarkowych po-

przez typowe do baterii z aparatów komórkowych. Nie wrzucamy akumulatorów samochodowych ani in-

nych wielkogabarytowych.    

 

Walentynki 
 

Ciąg dalszy ze str. 18. 

Włoszech), drugi biskupem Rzymu. Obaj 

żyli ok. III wieku n.e. Bardzo możliwe, 

że obie postacie były tą samą, powieloną 
przez historię osobą. Legenda mówi, że 

Walenty wbrew rozkazom cesarza rzym-

skiego dawał tajemne śluby. W czasie 

prześladowań uzdrowił ze ślepoty córkę 
jednego ze sług cesarskich, by ta mogła 

wyjść za mąż. Rodzina owego sługi 

uznała to za cud i przyjęła wiarę katolic-

ką. Wywołało to gniew cesarza, który 

kazał Walentego torturować i ściąć. Zgi-

nął, więc jako męczennik. Przez kościół 

został uznany za świętego, a w miejscu 

jego pochówku wybudowano bazylikę. 
Jako uzdrowiciel stał się patronem cho-

rych. Zaś patronem zakochanych stał się 
dopiero w Średniowieczu. Tego też okre-

su sięgają początki Walentynek. 

Na początku zaczęto je obchodzić w An-

glii, następnie zwyczaj przeniósł się do 

Francji, Włoch, aż w końcu trafił za oce-

an do Ameryki. I to właśnie tam przybrał 

tak znaczącą oprawę. Jeszcze kilka lat 

temu w naszym kraju o Walentynkach  

 

można było przeczytać tylko w książ-
kach lub usłyszeć w jakimś amerykań-

skim filmie, jednak nikt nie wiedział do-

kładnie, o co tak naprawdę chodzi i kiedy 

obchodzone jest owo tak okrzyczane 

przez Amerykanów Święto Zakocha-

nych. Nie trzeba było długo czekać, aby i 

ten zwyczaj zachodniej kultury dotarł do 

nas Polaków lotem błyskawicy.  

Na początku było bardzo niewinnie, tyl-

ko nieliczni identyfikowali się ze zwy-

czajem okazywania sobie sympatii 14 lu-

tego, lecz nie trzeba było długo czekać, z 

roku na rok przybywało zwolenników i 

sympatyków Walentynek i w chwili 

obecnej jest to zwyczaj bardzo po-

wszechny. 

 Już od pierwszych dni lutego wysta-

wy sklepowe zalewa fala czerwono- ró-

żowych dekoracji, serduszek, roman-

tycznych bukiecików i słodyczy pako-

wanych w odpowiednie na tę okazję pu-

dełka w kształcie serc. Robi się też gło-

śno w środkach masowego przekazu, co 

świadczy o tym, że Święto Zakochanych 

na dobre zagościło w naszej tradycji a  

 

tym samym kulturze. 

Tak, więc mamy kolejny zachodni zwy-

czaj, który przyjął się w kulturze polskiej 

i chyba nie można jednoznacznie odpo-

wiedzieć na pytanie czy to dobrze, że tak 

się stało czy też nie. Zapewne nie można 

uznać zjawiska okazywania sobie sympa-

tii i uczuć jako negatywnego. Przypusz-

czalnie niejednemu nieśmiałemu czło-

wiekowi takie święto pomogło w rela-

cjach z płcią przeciwną.  
Poza tym każdy z nas pragnie miłości, 

przyjaźni i sympatii i chyba dobrze się 
stało, że mamy w swoim kalendarzu 

dzień, w którym wszyscy bez względu na 

wiek, płeć mogą bez większego skrępo-

wania okazywać sobie dowody miłości. 

 Zatem wniosek jest jeden, każdy z 

nas ma prawo wyboru jak ten dzień spę-
dzić, czy będzie on wyjątkowy i pełen 

niespodzianek, czy też przeminie jak ko-

lejny, zwykły, szary dzień. 
 Ja ze swej strony życzę wszystkim 

Czytelnikom Gazety Krasnobrodzkiej 

dużo miłości, czerwonych serduszek, 

słodkich czekoladek i jeszcze wielu in-

nych dowodów sympatii nie tylko w 

Dniu Świętego Walentego, ale i na co 

dzień. 

    M.K.  
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